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  کوتاهمقاله 

الکلی گلبرگ زعفران در عصاره هیدرو ثیر حمایتیأارزیابی ت
هپاتیس و تالنژیکتازي کبدي ناشی از  جلوگیري از پلیئوزیس

  ییمصرف جنتامایسین سولفات در موش صحرا
  

  4، محمود زردست3فردپور ، محمد حسن2زهرا ترابی، 1آرش امیدي
  

  چکیده
عوامل خطر . شود خون در فضاي پارانشیم کبد مشخص میهاي پر حفره با حضورکه یک عارضه نادر است  ،هپاتیس پلیئوزیس
مطالعه . است هایی مانند استروئیدهاي آنابولیک و آزاتیوپرینسل، سرطان و مصرف داروایدز،  :هایی مانند بیماري ،هپاتیس پلیئوزیس

در این . ی انجام گرفتهاي صحرای در موش تجربیتیس هپا حاضر به منظور بررسی اثرات عصاره الکلی گلبرگ زعفران بر پلیئوزیس
 mg/kg40عصاره با دوز  ،mg/kg80جنتامایسین دوز  با بیمارشاهد سالم،  :گروه به چهار ،موش صحرایی نر نژاد ویستار 32 ،مطالعه

، پس از اتمام دوره. شدند تقسیم mg/kg 80 جنتامایسین با دوز همراه با mg/kg 80عصاره با دوز و mg/kg80جنتامایسین همراه با 
. قرار گرفتمطالعات هیستوپاتولوژیک تحت  نیزبافت کبد  .انجام شدهاي کبدي  آنزیم جهت سنجش مقادیرخونگیري از قلب آنها 

در ) >05/0P( داري به طور معنی ،هاي تیمار با عصاره کننده جنتامایسین و گروه هاي دریافت مقادیر آسپارتات آمینوترانسفراز درگروه
نتایج . داري مشاهده نشد اختالف معنی ،هاي تیمار با عصاره و گروه جنتامایسین بین گروه. مقایسه با گروه سالم افزایش پیدا کرد

 .کننده جنتامایسین بود که اختالفی بین آنها مشاهده نشد هاي دریافت حضور سینوزوئیدهاي خونی در گروه تأییدکنندهشناسی نیز  بافت
از مصرف جنتامایسین در  هپاتیس و تالنژیکتازي ناشی ثیري بر پلیئوزیسأت ،عصاره هیدروالکلی گلبرگ زعفران لعه،طبق نتایج مطا

  .ی نداردموش صحرای
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  مقدمه
معمول و نادر عروقی یک وضعیت غیر ،1هپاتیس پلیئوزیس

فضاهاي پارانشیم کبدي به طور کیستیک پر  ،آن است که در
 ،هپاتیس پلیئوزیسشناسی  مشخصه بافت. شود از خون می

سر  تا از خون است که به طور تصادفی در سر پرهاي  حفره
از چند  معموالً ،این حفرات اندازه. اند شده بافت کبد پراکنده

چندین فرضیه در ). 1(متر متغیر است  متر تا چند سانتی میلی
مورد پاتوژنز ایجاد آن وجود دارد؛ ممکن است در اثر آسیب 

 ،تواند تلیال سینوزوئیدها به وجود آید که خود می بخش اپی
ناشی از انسداد جریان خون در کبد یا بر اثر نکروز 

احتمال اینکه نکروز کانونی پارانشیم کبد . ها باشد هپاتوسیت
 معموالً ،این وضعیت. بیشتر است ،علت ایجاد این پدیده باشد

شود و در صورتی که شدت  بدون عالمت مشخصی ایجاد می
منجر به ایجاد زردي، هپاتومگالی، نارسایی کبدي و  ،یابد

ماران مبتال به در بی ،این اختالل). 2( شود هموپریتونئوم می
سل  اختالالت خونی، سندروم هوچکین، کارسینوماي کبدي،

وسیله   باسیلر که به پلیئوزیس(ریوي، مبتالیان به ایدز 
و همچنین در ) شود هنسله و بارتونالکوئینتانا ایجاد می بارتونال

هاي پیوند اعضا مانند  که مورد عمل درصد افرادي 50تا  20
). 3 ،2(مشاهده شده است  ،دگیرن قلب و کلیه قرار می

کنندگان برخی داروها  پلیئوزیس کبدي همچنین در مصرف
بارداري،  استروئیدهاي آنابولیک، داروهاي خوراکی ضد: شامل

بسترول،   استیل   اتیل کورتیکوستروئیدها، تاموکسیفن، دي
آزاتیوپرین، تیوگوانین، مرکاپتوپورین و متوترکسات دیده 

 :نین پس از برخورد با برخی سموم مانندهمچ ؛)4، 3(شود  می
وینیل کلرید، آرسنیک و اکسید توریوم هم دیده شده است  پلی

که  باشد از دسته آمینوگلیکوزیدها می ،جنتامایسین). 4(
دوران نوزادي در انسان به طور وسیع مورد  خصوص در هب

سمیت کلیوي  ،عوارض مهم آن از .گیرد می استفاده قرار
بیوتیک  مصرف بالینی جنتامایسین که یک آنتی ).5(باشد  می

 ،وجود اثرات درخشان بالینی آن باشد، با آمینوگلیکوزیدي می
                                                        

1 Peliosis hepatis 

محدود شده  ،در انسان و حیوانات به سبب عوارض جانبی دارو
موجب پراکسیداسیون فسفولیپیدهاي  ،هاي آزاد رادیکال. است

این  .شوند ها می شدن پروتئین دناتوره شدن و غشایی، شکسته
 ،نتیجه غشا گردد و در موجب تغییرات سیالیت غشا می ،اثر

قابل نفوذ  ،ها هایی حتی به بزرگی آنزیم نسبت به مولکول
شده سلول  ریزي ایجاد آپوپتوزیس یا مرگ برنامه). 6(گردد  می

هاي اثر جنتامایسین بر  از مکانیسم ،هاي آزاد ل و ایجاد رادیکا
 ،توانند هاي آزاد می رادیکال .هاي بدن موجود زنده است بافت

ثیر منفی أهاي بدن مانند کبد و کلیه ت بر بسیاري از اندام
هاي فعال اکسیژن به ویژه رادیکال  گونه). 7(داشته باشند 

ها، تخریب غشاهاي  باعث پراکسیداسیون چربی ،هیدروکسیل
ها و اسیدهاي نوکلئیک و  سلولی، اکسیداسیون پروتئین

به عنوان یک گیاه  2زعفران). 8(د شون تخریب بافتی می
براي درمان اختالالت معدي، سوء هاضمه، افزایش  ،دارویی

داراي  ،زعفران). 9(اسپاسم کاربرد دارد  اشتها و به عنوان ضد
التهاب، آنتی اثرات کاهنده چربی خون، ضد اکسیدان و ضد 

همچنین از زعفران براي درمان  ؛باشد سرطان نیز می
 ارتباط). 10(شود  ی و آسم نیز استفاده میاختالالت عصب

محتویات ا ب ،گیاهی مواد اکسیدانی آنتی فعالیت دار معنی
یک  ،گلبرگ زعفران .است سیدهر اثبات به آن فنولی ترکیبات

          ).9(ت فنولی اس منبع گیاهی غنی از مواد پلی
هاي آزاد فعال و  رادیکال  جلـوي عمـل ،ها اکـسیدان آنتـی

لذا تأمین ذخایر  ؛کنند گیرند و آنها را خنثی می می راانگر ویر
 امـر ،منظور کاهش آثار تنش اکسایـشی اکسیدان، به آنتی

هپاتیس ناشناخته  پاتوژنز ایجاد پلیئوزیس .شود تلقی می یمهم 
اثرات گلبرگ زعفران نیز مورد از از طرفی بسیاري  ؛است

تلیال  یاگر آسیب بخش اپ. بررسی قرار نگرفته است
ثیرات أت نتیجهدر  ،ها سینوزوئیدها و نکروز هپاتوسیت

 بنابراین ،هاي آزاد ناشی از مصرف جنتامایسین باشد رادیکال
تواند جلوي  می ،اکسیدان استفاده از یک منبع غنی از آنتی

به درك  ،هپاتیس را بگیرد و از این طریق ایجاد پلیئوزیس
                                                        

2 Crocus sativus 
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 ،از تحقیق حاضر لذا هدف ؛پاتوژنز ایجاد آن کمک نماید
در  ،الکلی گلبرگ زعفرانأثیر استفاده از عصاره هیدروبررسی ت

ف جنتامایسین سولفات هپاتیس ناشی از مصر درمان پلیئوزیس
  .بود یدر موش صحرای

  
  تحقیقروش 

  آوري گیاه و تهیه عصاره جمع
 حومهمزارع از  ،1389ماه   در تاریخ آبان زعفرانگیاه 
در  ،شده آوري زعفران جمع. ي شدآور بیرجند جمع شهرستان

ی یبا کد شناسا ،هرباریوم دانشکده کشاورزي دانشگاه بیرجند
ها جدا  پرچم از کالله و ،ها گ ابتدا گلبر. ثبت شد 84/2669
ها آسیاب  گلبرگ ،در مرحله بعد. در سایه خشک شدند و هشد

جهت . گیري به روش خیساندن انجام شد عصارهسپس  ؛شدند
در  ،زعفرانشده گرم گلبرگ پودر 50 ،گیري عصاره
بر روي  ،ساعت 24به مدت  ،درجه 80سی الکل  سی1000
محلول با  ،ساعت 24بعد از . قرار داده شدمغناطیسی شیکر 

 ،براي حذف حالل. صاف شد یک واتمن شماره کاغذ صافی
و سپس با استفاده از استفاده شد  دستگاه دوار تقطیر در خألاز 

 .دست آمده پودر لئوفلیزه گلبرگ زعفران ب ،درایرفریزدستگاه 
تا زمان تهیه  ،پودر حاصله. درصد بود 30محصول تولیدي 

  .درون یخچال نگهداري شد ،محلول قابل تزریق از عصاره
  حیوانات 

با وزن  نر نژاد ویستار ییموش صحراسر  32تعداد 
استور تهران پ سسه انستیتوؤاز م ،گرم 250-200تقریبی 

و در مرکز نگهداري حیوانات آزمایشگاهی  دنخریداري شد
درجه  22±2در شرایط دمایی  ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

نگهداري  ،ساعت 12تاریکی  -روشناییدوره و گراد  سانتی
  . دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند ،ییهاي صحرا موش. شدند

  طراحی روش اجرا
 گروه 4پس از تقسیم تصادفی به  ،ییهاي صحرا موش

  :مورد مداخله قرار گرفتند ،به ترتیب زیر مساوي

سالین  سی نرمال دریافت روزانه نیم سی: گروه شاهد سالم-1
  .به مدت هفت روز

 گرم میلی 80 دوزدریافت : گروه شاهد بیمار -2
ي هر به ازا )شرکت اکسیر، ایران(سولفات  جنتامایسین

  .به مدت هفت روز ،گرم وزن بدنکیلو
: جنتامایسین+ین عصاره گلبرگیدوز پا کننده گروه دریافت -3

به ازاي هر عصاره گلبرگ زعفران گرم  میلی 40دریافت روزانه 
گرم  میلی 80تزریق جنتامایسین با دوز  کیلوگرم وزن بدن و

 . گرم وزن بدن به مدت هفت روزبه ازاي هر کیلو
: جنتامایسین+دوز باالي عصاره گلبرگ کننده دریافتگروه  -4

 80عصاره گلبرگ زعفران و نیز گرم  میلی 80روزانه دریافت 
به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به مدت گرم جنتامایسین،  میلی

  .هفت روز
به صورت داخل صفاقی و توسط سرنگ  ، ها تمام تزریق

حداقل . عصاره نرمال سالین بود ،حالل .انسولین انجام شد
عایت ر ،فاصله بین تزریق جنتامایسین و عصارهیک ساعت 

ساعت از آخرین  24پس از  ،در پایان آزمایشها  موش. شد
قلب آنها گیري از  و خون ندتوسط اتر بیهوش شد ،تزریق

بافت کبد . انجام شدهاي کبدي  آنزیم جهت سنجش مقادیر
درون محلول فرمالین  ،تهیه مقاطع بافتیبراي  و جدا شد نیز

با  ،هاي بافتی کبد نمونه. د قرار گرفتدرص 10بافر 
و با  ندآمیزي شد رنگ ،هماتوکسیلین و ائوزین آمیزي رنگ

تجزیه و تحلیل . ندمورد ارزیابی قرار گرفت ،پ نوريومیکروسک
انجام  )16ویرایش ( SPSS افزار ها با استفاده از نرم آماري داده

از . نظر گرفته شد در>P 05/0 ،داري سطح معنی. گرفت
براي آنالیز  ،و تست تعقیبی توکی ANOVAآزمون آماري 

نمایش داده  Mean±SDنتایج به صورت . ها استفاده شد داده
  .شد
  

  ها یافته
هاي کبدي در  ، مقایسه مقادیر آنزیمیکمطابق جدول 

 ،ها نشان داد که مقدار آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز بین گروه
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در قیاس با گروه شاهد سالم به طور  ،ها در بین تمام گروه
تفاوتی بین گروه ). P=013/0(یش یافته است داري افزا معنی

مطالعه تغییرات . هاي مداخله مشاهده نشد شاهد بیمار با گروه
دهد که جنتامایسین و  نشان می آمینوترانسفراز آالنین
  . اند ثیري نداشتهأبر مقادیر آن ت ،هاي گلبرگ زعفران عصاره

هاي کبدي، در گروه  در مطالعات میکروسکوپی نمونه
). 1شکل(مشاهده شد طبیعی  ساختار و بافت کبد کامالً ،شاهد
پی کبد را در گروه شاهد بیمار نشان ونماي میکروسک ،2 شکل

 هپاتیس و تالنژیکتیازي پلیئوزیس. دهد می
(Telangiectasis)، هاي گروه شاهد بیمار در کبد موش 

 کننده عصاره با دوز هاي گروه دریافت در موش. مشاهده شد
گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن  میلی 40ت روزانه دریاف(ین پای

گرم به ازاي هر  میلی 80دریافت روزانه (و دوز باالي ) بدن
انند گروه شاهد همگلبرگ زعفران نیز ) کیلوگرم وزن بدن

  .هپاتیس و تالنژیکتیازي دیده شد پلیئوزیس ،بیمار

  هاي مورد آزمایش در گروهALT و  ASTمقایسه میزان سرمی - 1جدول 

* 05/0P< آالنین آمینو ترانسفراز -2      آسپارتات آمینو ترانسفراز- 1      در مقایسه با گروه شاهد سالم  
 

پی از کبد گروه شاهد سالم؛ ورید مرکزي لوبولی ونماي میکروسک -1شکل 
)C( تریاد پورت ،)T( ،)40×، آمیزي هماتوکسین ائوزین رنگ.(  

  
  
  

سولفات؛  نیسیجنتاما مار،یاز کبد گروه شاهد ب یپوکروسکیم ينما - 2شکل 
 يدهاینوزوئیس. شود یمشاهده م ماریشاهد بگروه در کبد  سیهپات سیئویپل

. شده است جادیا یخون يها اچهیدر ،هیناح نیو در ا) S(اند  شده عیوس یعروق
 شکلدر  زین يصفراو ياو مجر يکبد انیپورت، شر دیور :شامل ادپورتیتر

  ).40× ن،یائوز نیهماتوکس يزیآم رنگ(، )T( است  مشخص شده

   ها گروه
)8n=(  

AST1(IU/L)  
SD±mean 

ALT2(IU/L) 
SD±mean  

  80/68±16/10  50/121±19/26   شاهد سالم  گروه یک
  00/67±85/5  *00/264±31/17  شاهد بیمار، جنتامایسین   گروه دو
  50/76±40/4  *00/326±37/23  جنتامایسین+ین عصاره گلبرگدوز پای  گروه سه
  50/65±92/7  *00/318±51/36  جنتامایسین + دوز باالي عصاره گلبرگ  گروه چهار
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زعفران به همراه  ین عصاره گلبرگکننده دوز پای پی از کبد گروه دریافتونماي میکروسک -3شکل 
 از پر و) تالنژیکتازي(یافته  سینوزوئیدهاي خونی اتساع ،عصاره گلبرگ زعفران mg/kg40 جنتامایسین،

  ).40× آمیزي هماتوکسین ائوزین، رنگ(، )S(به وضوح مشخص است  ،هاي قرمز گلبول

  بحث
 ثیر جنتامایسین سولفات درأتحقیقات اندکی در مورد ت

بیماري  ،هپاتیس پلیئوزیس. ی کبدي وجود داردیایجاد نارسا
معمولی است که با وجود فضاهاي نامنظم و کیستی مملو غیر

اغلب با . شود نشیم کبد مشخص میاز گلبول قرمز در پارا
علت . شود مشخص می ،اتساع سینوزوئیدها یا تالنژیکتازي

 :هاي مختلفی شامل ایجاد آن نامشخص است و در گونه
). 11(انسان، گاو، سگ و گربه گزارش شده است 

جزو ) جنتامایسین، آمیکاسین و توبرامایسین(آمینوگلیکوزیدها 
. ي گرم منفی هستندها داروهاي مهم در درمان عفونت

. اند هاي هیدروفیل تشکیل شده آمینوگلیکوزیدها از مولکول
موجب  ،ها منفی سلول باراتصال آمینوگلیکوزیدها با غشاي با 

پذیري یسم فسفولیپیدها و تغییر در نفوذتداخل در کاتابول
 ،اثرات منفی آمینوگلیکوزیدها. گردد ها می غشاي سلول

هاي کلیه و ایجاد اختالل  تلیوم توبول تواند با تغییر در اپی می
ایجاد آپوپتوزیس یا مرگ  موجب ها، در عملکرد کلیه

. گرددهاي آزاد  شده سلول و ایجاد رادیکال ریزي برنامه
هاي بدن مانند  بر بسیاري از اندام ،توانند هاي آزاد می رادیکال

تجویز جنتامایسین با ). 7(ثیر منفی داشته باشند أکبد و کلیه ت
تواند روند  می ،وزن بدن گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی 80وز د

کند شروع  ییهاي کبد موش صحرا آپوپتوزیس را در سلول
تواند اثر  می ،همزمان سیسپالتین و جنتامایسین تجویز). 14(

در این ). 12(سمی بر بافت کبد در خوکچه هندي داشته باشد 
گرم به ازاي هر  میلی 80تجویز جنتامایسین با دوز  ،مطالعه

سطح آنزیم دار در  منجر به افزایش معنی ،وزن بدن گرمکیلو
گروه شاهد سالم گردید که در ترانسفراز کبدي آسپارتات آمینو

 200و همکاران با میزان  Khanنتایج آن با نتایج مطالعات 
 2011در سال  وزن بدن گرم به ازاي هر کیلوگرم میلی
ید آسیب ناشی از ؤم ،این نتایج .)13(خوانی داشت  هم

هاي  مقایسه گروه. جنتامایسین در بافت کبد است
اختالف  ،کننده عصاره گلبرگ زعفران با گروه بیمار دریافت

ست که عصاره ا این بدان معنا. داري را نشان نداد معنی
هاي  ثیري در کاهش آنزیمأت ،الکلی گلبرگ زعفرانهیدرو

شده از بافت  هیهمطالعه بافتی مقاطع ت. کبدي نداشته است
یید أهاي بیوشیمیایی را ت هاي مختلف نیز یافته کبد در گروه

کننده عصاره گلبرگ زعفران  هاي دریافت زیرا در گروه ؛کند می
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به وضوح سینوزوئیدهاي  ،و همچنین در گروه شاهد بیمار
هپاتیس  هاي قرمز، تالنژیکتازي و پلیئوزیس مملو از گلبول

آمدن آنها وانسته است از به وجودعصاره نت. یت استؤقابل ر
مطالعات زیادي بر روي استفاده از ترکیبات . جلوگیري نماید

در جهت جلوگیري از آسیب به بافت کبد انجام گرفته  ،مختلف
ها را در  نقش افزایش نفوذپذیري میتوکندري محققانی. است

در ). 14(کنند  ایجاد آپوپتوز به واسطه جنتامایسین پیشنهاد می
فیبروز  ،تجویز طوالنی مدت عصاره آبی سیر توانست ،قیتحقی

کبدي و آسیب اکسیداتیو به کبد را که در اثر انسداد مجاري 
ی ایجاد شده بود، کاهش دهد یهاي صحرا صفراوي در موش

مریم انجام  أثیر گیاه خارتروي در مطالعه دیگري که بر ). 15(
هموراژیک ی که در آنها نکروز یها موش ،مشاهده گردید ؛شد

صورت  Phalloidin)(بافت کبد توسط تجویز فالوئیدین 
. کننده و درمانی دارد ثیر پیشگیريأگیاه خارمریم ت ،گرفته است

هاي سیتوپالسمی مملو  موجب ایجاد واکوئل ،تجویز فالوئیدین
در  ،)1388(مسجدي و همکاران ). 16(از خون شده بود 

ریب بافت کبد خصوص استفاده از سیر جهت پیشگیري از تخ
. تحقیقی انجام دادند ،هاي تحت اثر استرپتوزوتوسین در موش

ثیري در پیشگیري از أت ،سیر در این مطالعه مشاهده شد که
، عصاره هیدروالکلی پژوهش مذکوردر . آسیب کبدي ندارد

هپاتیس ناشی از  ثیري بر درمان پلیئوزیسأت ،گلبرگ زعفران
 .ی نداشته استحرایف جنتامایسین سولفات در موش صمصر

که پارامترهاي خونی بیشتري خصوصاً فاکتورهاي  در صورتی

شاید  ،گرفت استرس اکسیداتیو هم مورد ارزیابی قرار می
نقش استرس اکسیداتیو در پاتوژنز ایجاد  توانست می

هپاتیس در اثر درمان با جنتامایسین  تالنژکتیازي و پلیئوزیس
  . سولفات را منتفی دانست

دهد که  ال نتایج تحقیق حاضر نشان میح به هر
آسیب  ،هاي صحرایی ش تواند در مو جنتامایسین سولفات می

در استفاده از جنتامایسین در امور تحقیقاتی . کبدي ایجاد کند
به اثرات  ،بایست عالوه بر اثرات مضر بر کلیه می ،و درمانی

  . کبدي آن هم توجه شود
  

  گیري نتیجه
ره هیدروالکلی گلبرگ زعفران، طبق نتایج مطالعه، عصا

هپاتیس و تالنژیکتازي ناشی از مصرف  تأثیري بر پلیئوزیس
  .ی نداردیجنتامایسین در موش صحرا

  
  تقدیر و تشکر

نامه خانم زهرا ترابی براي   ناین تحقیق بخشی از پایا
. باشد دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژي دام می

ه بیرجند و مدیریت گروه هاي دانشگا نویسندگان از حمایت
پژوهشی زعفران، آقاي دکتر محمد علی بهدانی کمال تشکر 

تحقیقات و همکاري معاون  انجام این پژوهش بدون .را دارند
  .دانشگاه پزشکی بیرجند، آقاي دکتر زربان مقدور نبود فناوري
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Abstract                       short communication 
 
 

Evaluation of protective effect of the hydro alcoholic extract 
of Crocus sativus petals on preventing of gentamicin induced 

peliosis hepatis and hepatic telangiectasis in rats 
 

Arash Omidi1, Zahra Torabi2, Mohammad Hassanpoorfard3, Mahmood Zardast4 

 

Peliosis hepatis is a rare liver disease characterized by blood-filled cavities scattered irregularly throughout 
the liver. Risk factors for peliosis include chronic illness such as AIDS, tuberculosis, cancer also use of some 
drugs such as anabolic steroids and azathioprine.  

The aim of the present study was to evaluate the curative properties of crocus sativus petals on induced 
peliosis hepatis in rats. To do so, 32 male Wistar rats (weight: 180-220 g) were randomly divided into four 
equal groups: group 1 (healthy group) received only IP normal saline, group2 received IP 80mg/kg.bw 
gentamicin, group3 IP 80mg/kg.bw gentamicin+ 40mg/kg crocus sativus petal extract, and group 4 was 
given IP 80mg/kg.bw gentamicin+ 40mg/kg crocus sativus petal extract. At the end of the experiment, the 
rats were anesthetized and their blood samples were collected through cardiac puncture for AST and ALT 
measurement. Then, the livers of the subjects were excised and fixed in formalin. It was found that AST 
significantly increased in gentamicin group (p<0/05) compared to the healthy group and groups treated by 
means of crocus sativus petal extract .Moreover, there was no significant difference between the groups 
administered the extract and those given gentamicin. Histologically, heterogeneous multiple blood-filled 
cavities were observed in gentamicin group (2) and treatment groups (3 and 4).The results of the present 
study show that neither doses of Hydroalcoholic extract of crocus sativus predispose to peliosis hepatic and 
telangiectasis due to gentamicin sulfate in rats. 
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